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SCENA 



W PROGRAMIE: 

1. Molier: LEKARZ MIMO WOLI 

2. Z. Herbert: JASKINIA FILOZOFÓW 

3. T. Szaniawski: DWA TEATRY 

4. A. Mickiewicz: DZIADY 

S. WyEpiański: WARSZAWIANKA 

5. T. Abramow: ANIOŁ NA DWORCU 

6. E. Pietryk: PO PÓŁNOCY NIE PŁACZĘ 

Fotografie: s. 1 - Juli usz Osterwa 
(zdjęcie z roku 1942) 

s . 2 - St. H. Lubomirski 
Don Alvarez, czyli niesforna 
w milości kompanija 
Premiera: 30.IV.196\ 

' 

ł 

200 LAT SCENY NARODOWEJ 
19.XI.1765-19.XI.1965 

JULIUSZ OSTERWA 

Patron naszego teatru, jeden z najwybitniej
szych spadkobierców dzieła Wojciecha Bogu
sławskiego, twórca „Reduty", dyrektor odbudo-

wanego w 1924 r. Teatru Narodowego 
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GORZÓW WIELKOPOLSKI 

1965 



Dyrektor 
kierownik artystyczny 

teatru 

IRENA BYRSKA 

Dramaturg teatru 

ZBIGNIEW HERBERT 

ZBIGNIEW HERBERT 

POEZJA I TEATR 

Zdawałoby się, że poezja i teatr są to zjawi
ska odległe. Nie chodzi przecież o to, że wiele 
sztuk pisanych jest wierszem, o czym dobrze 
wiemy, ale o to, że teatr kojarzy się nam zwykle 
z budynkiem, dO.żym zespołem osób, światłami, 
dekoracjami, kró tko mówiąc z całym apa.ratem 
do wywoływania wzruszeń. A poezja jest prze
c.ież rozmnwą bardzo osobistą autora z czytelni
kiem, bez tego decorum i przydanych wspania
łości. 

Jest rzeczą naturalną, że widz musi chłonąć 

wszystkimi zmysłami to, co daje mu scenograf, 
reżyser i aktor. Bo to jest właśnie jedyność 

teatru, którego nie zastąpi ani film, ani tele
wizja - kontakt z •rzeczywistością konkretną, 

żywą, trójwymiarową, w której można brać 

udział, a nJ-e pTZyglądać się jej biernie i szybko 
o niej zapomnieć. I tu chyba pierwsze zbHżenie 
teatru i poezji. 

Poetom od pradawnych czasów chodziło o to, 
aby przedrzeć się przez szary rząd liter, stwo
rzyć obraz rzeczywistości. Tak postępował Ho
mer, opisując tarczę Achillesa z dokładnością 

rzemieślnika, który wykonuje swoje dzieło 

i Dante, określając ze ścisłością kartografa 
kręgi piekła. Bez tej miewalającej siły krea
cyjnej teatru i p:iezji trudny do wytłumaczenia 
byłby fenomen odwiecznej sympatii dla losów 
tebańskiej dziewczyny, Antygony, czy histo
rycznie wątpliwej postaci królewicza duńskiego, 
Hamleta. 

Dramaturg i osoby z nim współpracujące 

starają się zmieścić wiele spraw, konfl<i•któw 
i namiętności na ograniczonej przestrzeni sceny. 
Poeci mają do dyspozycji zaledwie kartę pa
pieru. Ale właściwa, choć nie materialna, prze-
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strzeń zarówno teatru jak i poezji to są serca 
i umysły widzów i słucha.czy. Oni to przedłu
żają życie sztuki. Dramat trwa po zapadnięciu 
kurtyny , wynosimy jego cząs tkę 111a gwar ulicy 
i do nas zych domów, podobnie jak dobry wiersz 
poety żyje w nas po odłożeniu ksią żki. 

To wszy3tko zostało p:iwiedziane po to, ażeby 
ci, do których mówi aktor ze sceny, czuli się 

nie tylko niemymi obserwatorami, siedzącymi 

wygodnie w ciemnoś ci . ale współuczes tnikami 

dra ma tu, którzy osądzać go · b:;dą na miarę 

swoich sumień i wrażli w eś ci. 
„Dz ień Teatru" je.st właśnie świętem t ej płod

nej wEpólpracy widzów z tymi, którzy stoją po 
drugiej s re n ie rampy. Jes t potwierdzeniem za
sady, że bez w.;; półudzfału publiczności, bez je1 
entuzjazmu i krytycyzmu, zjawis.ko teatru 
i poezji staje s ię martwe. Jes t apelem o dialog, 
żywy odzew, o powiększenie małej przes trzeni 
s ce-ny naszym wzruszeniem. 

Na przedmieściu Londynu znajdował się teatr. 
który przeszedł do histor iii ludzkości bardziej 
może niż niejedna bitwa. Teatr nazywał się 

The G lobe. Znaczy to tyle co świat. 

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

JAKI TEATR 
PO\iVINIEN BYC? 

Ludzie tea tru zadają so bie częs t o pytanie: jaki 
też powinien być teatr? Jaki powinien być teatr 
dziś, w okresie wielkiego przełomu, gdy z jednei 
strony widownia jego pow iększyła się w sposób 
do ta d niespotykany, z drugiej zas, gdy świat tak 
zna cznie się pos zerzył , że n ie mieści się j uż na 
jednej planecie? 

Szukając odpowiedz i trudno powo łać się na 
doświadczenia przeszłości. Trudno nawiązać 

bezpo§. re c! nio do pięknego, złot.ego okresu naszej 
kulury w V wieku przed naszą erą, kiedy te 
działali t2cy twórcy, jak Sofokles, Eurypides, 
czy Arystofanes , któryc h d zieła nie przestały 

nas interesować po dziś dzień, mimo upływu 

bez mała dwu i pół ty- iąca lat. Trudno również 

szukać odpowiedzi w okres ie Odrodzenia, kiedy 
to w tea lrze d z iałał Szekspir. Zarówno w okres·ie 
antycznym, jak i p óźnie j w Odrodzeniu był 

teatr wielką kazalnicą i wielką trybuną, na 
której poru.szano problemy moralne i polityczne, 
wymierzając sprawiedliwo ść widzialnemu świa
tu. Teatr osiągał swoje cele wzruszając widza 
i baw.iąc go równocześnie. I to pozostanie istotą 
teatru i jego odd ziaływania. 

Albowiem łączy nas wszys tkich zarówno 
w prze3złości, jak i d zi ś wspólne nam pragnie
nie teatru, w s pólna potrzeba, bez względ u na 
stopień wykształcenia i uświadomienia. Powiem 
wi~cej - teatr ma tę cudowną właściwość, że 

wyrówny\va óż.n ice, ze ~pala nas na w i down-i 
i czyni z niej jedno~ ć. to jest najbardziej 
istotne. 

Gdyby jednak zawęzić pytanie i spróbo 1,1ać 
od powiedzi, jaki powi n ien być teatr w mieście 

wielkości Gorzowa. w środowisku o ·wątłej tra
d ycji kulturalnej 1 ub zgoła jej pozbawionym, 
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w społeczeństwie niejednolitym, właściwie two
rzącym się dopiero, wśród ludzi o różnym stop
ni u wykształcenia i różnym stan darcie kultu
ralnym? 

Odpowiedź jest trudna. Jedno jest pewne -
nie ma na to żadnych recept. Gdyby rozpisac 
ankietę wśród mieszkańców Gorzowa mieli
byśmy takąż ilość życzeń, ile odpowiedzi. Prze
szkadza jednak - jeśli nie uwzględnić trudno
ści technicznych - fakt, że wielu mieszkańców 
miasta nie było jeszcze w teatrze i nie wyzwo
liło drzemiącej w nich tęsknoty teatru, a więc 

i własnego „widzenia" teatru. Już to wystarczy, 
żeby nie podejmować tak ryzykownego przed
sięwzięoia . Choć doświadczenie wskazuje nie
celowość takiego zamiaru. Przypomina się aneg
dota o owym malarzu greckim z czasów antycz
nych, który postanowił wystawić swoje dzieło 

na placu miejskim i wy.słuchać uważnie kry
tycznych uwag swoich ziomków. Choiał nie 
tylko wysłuchać tych opinii, ale i dostosować 

się do nich. Przerabiał więc obraz stosownie do 
uwag każdego kolejno widza. Po kilkunastu 
przeróbkach doszedł do punktu wyjścia. Stwier
dził praktycznie, że pierwotny kształt obrazu 
obejmował największą liczbę przychylnych ocen , 
że wlięc jego - artysty - propozycja była naj
szersza. 

Przenosząc to na teatr - zależy więc on od 
artysty, który go kształtuje, od jego widzenia 
świata, od jego horyzont_ów artystycznych 
i umysłowych, od jego odczucia więzi ze społe
czeństwem, w którym teatr działa i dla którego 
pracuje. 

Artysta potrzebuje jednak potwierdzenia 
słuszności obranej drogi. Jest to nie tylko po
trzeba satysfakcji artystycznej, ale i potrzeba 
potwierdzenia porozumienia, jakie nastąpiło, po
tw.ierdzenia słusiności działania i nawiązanych 
więzi. To zaś należy do publiczności, bez której 
nie ma teatru. Teatr bowiem - .iak wiadomo -
składa się ze sceny i widowni. 
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Jeden z wybitnych krytyków i filozofów na -
szych, Ignacy Matuszews ki, tak pisał w swoich 
rozważaniach na temat Estetyka i publiczność: 

„Demokratyzacja społeczeństwa oddała sztukę 
i li tera turę pod sąd i opiekę ogółu, a względnie 
tej jego cząstki, która posiadała pewne, nie
kiedy zaczątkowe tylko, aspiracje estetyczne. 
Był to przewrót radykalny. Artysta z dworaka 
awansował niejako na przewodnika, wieszcza, 
proroka niemal; mógł przemawiać bezpośrednio 
do tłumów J prowadzić je naprzód, do krainy 
ideału". 

Tak to wygląda w teorii. W praktyce tylko 
pewna warstwa owego tłumu dba cokolwiek 
o sztukę i reaguje na jej wpływy. 

Stosunki społeczne w ?olsce zmieniły się 

nieco w ciągu 67 lat od daty napisania tych 
słów. Wydaje się jednak, że uwagi pisarza nie 
całkiem straciły na aktualności. To znaczy: o ile 
istotnie zachowały rangę artysty i •podniosły 

jego zdolność przewodzenia narodowi - o tyle 
równocześnie poszerzyły warstwę „owego tłu

mu", która dba o sztukę i reaguje na jej wpły
wy. Ale niemniej ciągle jeszcze - może właśnie 

z powodu powszechności sztuki i szerokiego do
stępu do niej - ogromne masy ludzi albo uchy
lają się spod działania sztuki albo wręcz chcą 
narzucić sztuce inne funkcje, wyłącznie roz
rywkowe, zabawowe, wracając ciągle do tego, 
co wypróbowane, co znane. 

Teatr nie jest przeciw ,rozrywce, przeciw za
bawie. Przeciwnie, zdaje on sobie sprawę, że 

jednym ze źródeł jego jest zabawa, że jednym 
z ojców teatru była przyrodzona człowiekowi 

potrzeba zabawy i rozrywki. Ale przecież nie 
wyłącznie. Artysta przestał być dworakiem 
i schlebiać widowni. Stał się jego przewodni
kiem, jak stwierdził Matuszews-ki, przewodni
kiem, który ma również prawo sądzić, wymie
rzać sprawiedliwość, pokazywać. światu jego 
właściwe oblicze. 
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Nigdy zaś nie robi tego sam, z własnego ·nie
jako mandatu. Robi to w imieniu .s połeczeóstwa, 

w którym żyje i działa, w !imieniu tych wszyst
kich, którzy ws-pierają jego spoieczne dz iałanie. 

czyli publi•czności, bywalców tea t ralnych. 
I dlatego nie można nigdy o dpowied zieć na 

pytanie: jaki povv.inien być t eatr? Zaws ze będzie 
taki, jaka jest publiczność, którą kształtuje. 

I od n iej, od jej zaufania i życzliwości zależy, 

czy i jak szybko odegra rolę ow2go spoiwa, nie
zbędnego do tego, by Gorzów mia.ł n ie tylko 
widzów, ale publiczność, czyli stałych bywal
ców teatralnych, ludzi orientu j ących kierow
nictwo w jego działaniu, ludzi potwierdzających 
zamówienie społeczne - jako podstawe dzia-
łania teatru. · 

ROBINSON JEFFERS 

KASANDRA 
Obłąkana dziewczyna z wytrzes z.c.zonymi ocza
mi, długie białe palce jak szpony na kamie
niach muru, 
wzburzone włosy i skrzeczące us ta: po co to 
wszystko 
czy ludz,ie 
zaczerpną z twej gorzkiej studni. Zaprawdę oni 
nienawidzą prawdy 
woleliby bestię spotkać na swej drodze. 
C·ukrują przeto poeci prawdę miodem kłamstwa 
także kapłani, kupcy i sta tyści 

wylewają z beczek nowe kłams twa na stare 
i nagrodzeni będą za tę miłą mądrość. 

Rozsądku, biedna dz•iewczyno. 
Nie: będziesz dalej s tała w s wym kącie ze skór
ką prawdy między zębami 
wstrętna dla bogów i ludzi. Ty i ja, Kasandro. 

Tłum. Zbigniew Herbert 
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JAROSŁAW ABRAMOW 

* * 
* 

W Gorzow1ie pierwszy raz byłem w roku 19.50. 

Plynq!em wtedy kajakiem z Crnplinka do 
.S zczecina - i zatrzymaliśmy się w jakimś n;i 
'A~pół rozwal onym ;:pichrzu nad brzegiem Warty. 
Mimo, że byłem p r zyzwyczajony do gruzów -
w \.Va rszawie było ich dość - Gorzów zrobił na 
mnie przygnębiające wrażenie. Wydawało mi 
s ię wtedy, że m usi wiele lat upłynąć, by ta pu
stynia ożyła. Gdyby mi ktoś wtedy powiedział, 
że za dziesięć lat będzie tu kwitnące miasto, 
żywy ośrodek kultural:ny z własnym teatrem -
nie wiem, czy bym uwierzył. A na pewno już 
nie uwierzyłbym w to, że kiedyś ten teatr bę
dzi.e gTal moją sztukę. Nic dziwnego. Wtedy 
w ogóle nie myślałem o pisaniu. Widać jednak, 
że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Minęło 
parę lat, znów jestem w Gorzowie, tyle, że inie 
siedzę w kajaki.:, a w wygodnym fotelu teatral
nym. No i miasto trudno poznać. 

Bardzo s ię cie3zę, że moja sztuka trafiła do 
teatru im. Osterwy w Gorzowie. Tym bardz-iej 
się cieszę, że stało się to w roku dla teatru jubi
leuszowym - rocznica podwójn2 - pięciolecie 

d ziałalno§ci sceny gorzowskiej i dwóchsetlecie 
Ea rodowej. 

Tak się złożyło, że akcja „Anioła na dworcu" 
zahacza o powiat Strzelce i województwo zielo
nogórskie. Nie jest to rzecz przypa.dku. Dwa lata 
temu s p r; dzałem urlop w przepięknej miej sco
wośoi nad jeziorem Długie - niedaleko Strzelec 
Krajeóskich. Obok byl FGR, tuczarnia świn, 

budka z piwem, przy której częs to zatr zymywali 
się kierowcy oraz mała restauracja którejś tam 
kategorii . K iedy znalazłem się na pobliskiej 
s tacji w Do biegniewie pomyślałem sobie, że jCiS t 
t.o idealna dekoracja do mojej sztuki. Właśnie 

w takie.i poczekalni powinien się spotkać Po-
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d.różny 1 z chłopem Rosłoniem. Wróciłem do 
Wars zawy i zacząłem pisać. Miałem już przed 
urlopom o.gólny pomysł - w czasie wędrówek 
.iedna.k po małych miej scowościach wojewódz
twa Zielona Góra zdobyłem to, co Kazimien 
KorcellJ tak trafnie określa - farbą. powiatu. 
Na tym zależał.o mi najbardziej. Autentyzm 
języka, rea liów, scenerii. Musi bi'ć wszystko 
tak bardzo codzienne, 2:eby przez odp '.)wiednie 
stężenie s tało się niecodzienne, absurdalne 
i śmieszne. I może właśnie dla tego, dz ięki tej 
naturalistycznej wierności „Anioł na dworcu" 
mimo dosyć skomplikowanej konstrukcji - jest 
powszechnie zrozumiały w całej Polsce. I wła
ściwie tylko u nas. Bo spróbujcie przetłumaczyć 
taką na przykład kwestię: „Podstemplujcie mi 
z łas ki swojej delegację dwa dni w przód". 
W krajach gdzie nie istnieje pojęcie delegacji 
służbowej, kwestia ta dźwięczy pusto - dla 
nas wszys t.ko jest jasne. A na tym, żeby takich 
kwestii było więcej - zależało mi najbardziej. 

Tego języka „delegacji służbowej" uczyłem się 
między innymi i w miejscowościach Waszego 
województwa. Na pamiątkę zachmvałem auten
tyczne nazwy. Dlatego tak bardzo się cieszę, że 

pociąg z moimi bohaterami zatrzymał się w Go
rzowie. 

EDMUND PIETRYK 

OD AUTORA „PO POLNOCY NIE PŁACZĘ" 

Urodziłem się w r. 1938 w Orańczycach (Kresy 
Wschodnie). Wychowywałem się w miasteczku 
wielkopolskim, w Nowym Tomyślu. Potem stu
dia w Wyższej Szkole Teatralnej Łodz•i, a po 
otrzymaniu dyplomu aktorskiego, angażuję się 

jako aktor do Poznania do P . Teatrów Dra
matycznych, gdzie przepracowałem cztery se
zony. Obecnie studiuję reżyserię w warszawskiej 
PWST i jestem w Teatrze Współczesnym. 
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Dostałem nagrodę za sztukę „Dziesiątka" na 
konkursie dramaturgicznym w Krakowie, a na 
konkursie „Debiutu Dramaturgicznego Teatru 
Ateneum" (trzeci ,z kolei) - za „Trzy i pół czło
wieka". Jestem laureatem nagrody poetyckiej 
młodych za rok 1962. 

W grudniu ukaże się mój tomik poetycki 
„IKONOWE DZIECI" - nakładem wydawnic
twa poznańskiego, a w stycznJowym numerze, 
„DIALOG" drukować będzie moją najno.wszą 

sztukę pt. „WYPRACOW Al\'IE". 

Edmund Pietryk 

IKONOWE DZIECI 
Wulgarne rozczulające dzieci zapobiegliwych 

samic, które zachęcają ich czasem do zabaw 

w okrucieństwo. A może niekochanie dzieci wy

nika z wyższych instynktów niżeli bełkotliwe 

orgie lepkich czułości. 

Uwierzcie. Trudno hołubić plakatowe maleń

stwa po narodzinach dzieci ikonowych o twa

rzach ze spalonego złota - ostygłych. O oczach 

jak wnęki starych piwnic, gdzie nie tylko chowa 

się wino jak sądzą samcy - syba.ryci co płodzą 

ze skowytem rumiane ludziki . To, co w twarzach 

jest jasne, one mają ciemne, dzieci ikonowe nie

które mają delikatne bokobrody, które w niczym 

nie ujmują im dzieciństwa, i mają zmarszczki 

zupełnie jakby wschodziło słońce i zza rozora

nej ziemi - poczęto ich nie z nudy i nie z obo

wiązku utrzymani.a gatunku, bo oczy matek 

ikonowych to jakby lekkie wzburzone jezioro 

żywicy i nie mają matki ikonowe tłust·ych pod

bródków parujących silą kobiet, to, co w twarzy 

ciemne, one mają ja.snc jak ręce, które są pro

stą clrogq w światłość, a nosy ich nie mają drę-
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czqcego lco1\ca ani niezdarnej oblości - twarz<.> 

ich ugrzęzle w opuchłych nabożeństwem bla

chach - i nie moaq być ojcami ikonowych dzieci 

jękliwi ikonowi starcy, co najwyżej ich bakała

rzami, bez których moaq być dzieci ikonowe 

wędrujące przez las żywiczny bez końca, a ranu 

żywiczna nic ma krwi i mięsa - tego bólu nie 

zniosłoby ciało - mogliby z nici1 wyrastać nie

strudzenie wiecznie mądrz y booowie i toleran

cyjni prorocy. 

Z tomu „IKONOWE DZIECI" 

„D W A T EA TR Y'' 

„Nie ma dwóch teatrów - myślimy po opusz
czeniu sa hi - jest tylko jeden teatr, w któ
rym różne, a nawet skra jne elementy znajdują 
wspólny jednolity wyraz lity jak kruszec; jest 
to d zieło sztuki. 

Teatr snów'? Ckazał sir; niepotrzebny, nie 
zdołał s i ę przeciy.:s ta.wić żadną antytezą praw
dzie Pov;odzi - bo jes t j ej częśuią, jej najszla
che tJniejszym udziałem. Jeden ruch starych oj
cowskich rąk, które syn uderzył wiosłem, ten 
jeden ges t mówi nam wszy·s tko: wi~my, że od
tąd syn nie znajdzie spokoj u, mdmo że sędzia 

i ksiądz po .wiedzą mu, iż nie jest winien. Prawo 
aluzji, prawo niedopowiedzenia jest jednym 
z naj g lę bs zych sen.s ów dzieła sztuki, które nie 
może przemawiać b ez res zty i zbyt dosłownie. 

Prócz masywu konstrukcji faktów i słów utwór 
a rtystyczny - czy to dramat, czy powieść -
musi rzucać cie!l; prócz dialektyki - musi 
w nim być milczenie." 

Kaz imierz Brandys 
„Odrodzeni<e„ 1946, nr 10 
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DWA SALONY 
„W.strząsająca siła ekspresji, jaką wbija się 

w pamięć „Salon Waro;za\vski", polega na kon-

traście między miałkim, marnym oportunizmem 

r zekomej elity, między nicością tematów kon-

wer.s ac:ii a grozą relacji o W)"padkach spoza tej 

tcwarzyskiej s ce:-iy - relacji, którą :przynosi, 

niby klasycrny „pmeł", niezindywidualizowany 

mimo pl'awdziwego imienia i mimo przynal-eż-

n o.~ci do wi ęźniów ze s ceny pierws zej. Gdy 

przedstawiciele górne.i warstwy są bezimienni, 

reprezentują tłum podo•bnych -- patriae: na-

równ i z wic;żniami wileńskimi mają c_blicze 

o' obis te, maj ą imię i nazw,is:ko". 

.Juliusz Kleiner: Mickiewicz 
Lublin 1948, t. II, cz. 2, s. 303 

,.Maria nie jest pozytywną heroiną dramatu. 

Po rozprawieniu się z pokoleniem romantycz-

nym, po rozprawieniu się z Chłopickim, cały 

finał utworu jest proces em wytoczonym Marii, 

pośrednią polemiką z literaturą pols·ką, ideali-

zacją „panny z białych dworów szlacheckich". 

Adam Grzymała-Siedlecki: 

Chłopicki i romantycy 
w „Pie.foi z 1831 roku" 

„Tygodn,ik Ilustrowany" 1915, nr 38 
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GŁOSY WIDZÓW 
TEATRU GORZOWSKIEGO 

... I w tym tkwi jedno z najis totniejszych za

dań współczesnego teatru: jest nim konsulta

tywne oddziaływanie na ma.-owego widza, wy

robienie w nim stałej potrzeby obco·wania z in

scenizowaną w s ztuce niecodziennością. Tym 

samym - podjęcia odpowiedzialności na proces 

kształtowania umysłowości odbiorcy, jego cha

rakteru. Czy teatr może sprostać tym zadarniam? 

Teatr jest osobliwą, piękną inS'tytucją, w której 

spotykają się na płaszczyżnie sztuki wykwity 

ludzkiej zbiorowości - twórca i odtwórca dra

mabu, autor i aktor. Dzięki ostatniemu po

stać literacka ożywa w atmosferze artystycznej 

oprnwy - muzyka, śpiew, tan-iec, gra śwfateł, 

scenograiiia - wypowiada prawdy, których sami 

sprecyzować ni·eraz nie umiemy, choćby tkwiły 

w naszej podśwJadomości. Dzięki talentow1i ak

tora postać ta nabiera innych wym.iarów, jej 

tragedie stają się naszymi, choćby rodowodem 
swym siięgały antyku .. . 

Teatr więc dos tarcza wid zowi specyficznej 

skawy duchowej , uczy go wrażliwości na piękno, 

pogar.dy dła występku i zła, godzenia się z ży

ciem, siej.e pogodę, podpowiada optymizm, każe 

„w łzach wJdzieć słodycz smutną, dobroć chorą 

w grzechu". Ws zystko to napawa optymizmem, 

zwłaszcza gdy zważy slę, że powstał on na 

kanwie doznań i refleksji zrodzonych w tra'k

cie uczestniczenia w rytmicznie ponawianej 

przez Teatr im. J. Osterwy „biesiadzJe", na 

którą sprasza swych widzów. 

ZOFIA MAGNU~EWSKA 
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Leopold Tyrmand w czasie wieczoru autor
skiego nie wiedział w pewnej chwili, czy znaj
duje s.ię w Gorzowie, czy w Chorzowie. Może 
nie wiedział rzeczywiście, a może udawał, że 

nie wiedział, w każdym razie po takim obłęd
nym stwierdzeniu mogło s·ię na s unąć przypusz
czenie, iż w przeświadczeniu pisarzy o wziętym 
nazwisku i usta lonej popularności miasto nasze 
jest czymś w rodza ju Kłaja Dolnego. 

Mieszkam tu od niedawna, a mimo to miałem 
możność przekonać się, jak dalece minął się 

z prawdą auto·r „Złego" . W Gorzowie .istnieje 
środowisko intelektualne. Każde wydarzenie 
kultura·lne w kraju lub poza jego granicami 
jest tu roztrząsane z niekłamaną pasją. Oczy
w!iśc.ie, przedmiotem tych dyskusji, kłótni i spo
rów jest także nasz teatr. 

HENRYK KRYSIAK 

Ważne jest to, aby ·~ierunki działalności teatru, 
a naszego gonowskiego w szczególności - były 

nas.taw-ione na najszerszą 1>ty1czną z największą 
liczbą odbiorców, czy jak kto woli widzów, słu
chaczy, wielbicieli itp. 

I to jest pods tawowa sprawa, .przy której -
jeżeli wykazuje znamiona prosperity - można 

już sobie pozwolić na - oczywiście w pozytyw
nym sensie - „kapryszenie" w formach wy
razu arty.stycznego, repertuaru, nowatorskiego 
eksiperymentu itd. (rw granicach irozsądnie wy
ważonego -Optimum), - a więc przygotowywa
nia sobie i sukcesywnego poszerzania kręgu od
biorców-czołówki. 

Taki bowiem s połeczeństwo gorzowskie będzie 
miało teabr, na jaki zasługuje; jaka jes t jego 
wypadkowa zainteresowań, a nawet snobizmu, 
a niie taki, jaki w oderwaniu od środowiska 

mógłby być zaplanowany. 

inż. FLORIAN NOWICKI 

- 17 



„Teatr i:m. Osterwy w Gorzowie działa 

w m1esc1e powiatowym i nie prowadz.i objazdu, 
jest wię c w całości zwrócony w stronę swego 
środow i · ka, liczącego ledwie 65000 mieszkańców. 

(.„) W mieście jest duże i dynamiczne kulturowo, 
ale wąs ko wyspecjalizowana grupa inteHgen,cji 
technticznej, dalej - wielotysięczna s połeczność 

szk,olna , skupiona w przeszło 25 szkołach śred

nich różnego typu. („.) W tym to otoczeniu teatr 
gor zowski uzyskał w roku 1964 blisko 70000. 
(698CO) wid zów, co oznaczało, że s tatys.tyc.zny 
mies zkan iec mias ta był na widowni 1,07 razy 
w roku. To dużo w obec np. Szczecina (0,6) czy 
Poznania (0,5). (.„) Scena gorzowska \vykonała 
w r. 1964 blisko 1000/o planu frekwencji, ale 
tylko 78,8°/o planu wpływów kasowych. Wynika 
s tą d, że teatr odwoływał się głównie do mło
dzieży licealnej i do innych kategorii widzów . 
korzys tają cych z biletów ulgowych." 

Michał Misiorny : Optymizm gor zowski 
„Teatr" 1965, nr 14 

„Co dać ta1k..iej publiczności? („ .j Dyr . Iren a 
Byrska da je sofokles owego Edypa. A przedt,em 
Pana Damazego, Wyspę pokoju, Grupę Laokona, 
świerszcza za kominem, Andersena zaś i „Za
bawę choinkową" dla najmłods zych. A więc 

okno (czy skromniej : lufick) na świat współ

czesny i dużo ·kul tury uczuć, ,i kultury estetycz
nej. Znamy tę linię, to mutacja generalna linii 
genera~ nej Byrskich. Realizowanej gdziekolwiek 
by byli , nJcu.s tępliwie i bogatymi śro d:kami. (>„) 

PublicZJ11ość, przyjaciół teatru, wciąga się w dal
sze zakamarki gmachu, zalecające się schludną 

pomys ło•woś cią. Gdzie Byrscy, tam oczywiście 

,j śwJetlica z sakramentalnym kominkiem: 
miejsce klubowych zebrań owych przyjaciół. 

w dwóch ko ła ch - młodzieżowym i seniorów 
zgromadzonych." 

.JózEf Maś!iń.sl<l: Mode! t eatru 

„Życie Liternckie" ~64 nr 21 
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W PRZYGOTOWANIU: 

1. JAN BRZECHWA: 

„PAN DROPS I ,TEGO TRUPA" 
opra cowanie plastyczne według rysunków 
J. SZANCERA 

2. HOWARD FAST: 

„AMERYKANIN" 

przekła d: Józef BRODECKI 

adaptacja: Anton i BOHDZIEWICZ 

3. JERZY K ZYSZTOŃ: 

„STUDENT I RÓŻE" 

„CYROGRAF DOJRZAŁOSCI" 

4. J. Bll:DIER: 

„TRISTAN I IZOLDA" 

Fotografie: s. 19 -- Sofokles: Edyp Król 

Przekład: Stefan Srebrny 
Pre·:niera: 8.III.1964 

s. 20 - K. Filipowicz: Pamiętnik 

Antybohatera 
Opracowanie sceniczne: 

T. Byrski 
K. Filipowicz 

Prapremiera: 13.Vl.1964 
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PAŃSTWOWY TEATR 
im. JULIUSZA OSTERWY 

w Gorzowie Wlkp. 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

IRENA BYRSKA 

DRAMATURG TEATRU 
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... Kiedy pytamy o powody, dlaczego nie doj
rzewały u nas... ponawiane kilka razy próby 
uformowania oryginalnej polskiej komedii, kHka 
podsuwa się o·dpowiedzi. Oto brak było u nas 
zorg ni zcwanego i t•rwałego życia teatralnego, 
oto br ak było mecenasów, a chyba nie dosta
wało przede wszys1tkim dostatecznie oprawnych 
pożywek z innych teatrów narodowych. Po pro
stu trzeba się uczyć na cudzych błędach i suk
cesach. Tak właśnie postąpił nasz autor, Stani
sław Herakliusz Lubomirski , autor jedynych 
niemal przed Zabłockim -i Fredrą komedii pol
skich, które ogólnie przyjęte n'Jrmy, jakie ko
mediom naprawdę żywym i długo aktualnych 
stawia, wypełniają. • 

... Ze skąpych informacji historycznych wynika, 
że sztu·ka powstała w lafach 1664 - 1984 i g.ry
wana była zapewne w prywatnym teatrze pała
cowym w rezydencji Lubomirskiego w Jazdo
wie, czyli tam gdzie dzisiaj rozciąga się park 
Łazienkowski. • 

„. Pierwszy raz na poJs.kiej scenie odmalo
wano ta.kie szerokie teatrum. Oglądany dwór 
magnacki, hetmański, pole bitewne, mauretań
ski a•rsenał i pałac. Przesuną się przez scenę 
i rubaszni służący i magowie, wzruszająca swoją 
stałośdą w uczuciach para zakochanych i druga 
para śmiesznych amantów, patrzymy na dosta
tek dworu i nędzę niewolników, pods·tępy i szla
chetność, żałobę i wesele. Rzecz się dzieje 
w Hiszpanii, ale wszystko to dziwnie swojskie. 
Garabuzel dła sławy i honoru 'idzie bez przy
gotow!łl11ia na wojnę, uderza na w r oga bez 
rozpoznania terenu i tra.ci całą armię, fortece 
pogranicz·ne niecpatrzone„. Nawet i maurowie 
łatwo przypomną nam Turków. Więc nie tylko 
mowa ale i materia polska. A wykładana prozą 
tak soczystą i kształtną , że przewyższa Paskowe 
wspomnienia, których nam zazdrości Europa. 

Julian Lewański 

(Fragmenty z „O Don Alvaresie" 
Lubomirskiego) 

Stanisław Herakliusz Lubomirski 

DON ALVARES 
albo 

NIESFORNA W MIŁOSCI KOMPANIJA 

DON GUSI\IIAN 

GARABUZEL 

ANTONIJA 

DIONIZY JA 

DON ALVARES 

DON ALBANO 

FARAMUSZKA 

GURGIEL 

BIRIBIS 

ELEAZAR 

LIZANDER 

TANCERKI 

OSOBY 

Janusz Obidowicz 

Tadeusz Byrski 

- Anna Kulawińska 

- Krystyna Niemczyk 

- Witold Andrzejewski 

- Bolesław Idziak 

- Agnieszka Byrska 

- Maciej Born.iński 

- Janusz Karan 

- Ryszard Buch<>lc 

- Marek Łyczkowski 

- Jadwiga Figielówna 

-- Krystyna Łyczkowska 

Czarownicy, rycerze, służba 

Reżyseria: IRENA BYRSKA 

Scenografia : ANTONI UNIECHOWSKI 

Opr. muzyczne: Jan Bukowski 

Choreografia: Konrad Drzewiecki 

Asyst. Reżysera: Bolesław ldz.iak 
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nych 
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